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Biblioteka yra vienas iš kolegijos padalinių, tiesiogiai susijusių su studijų procesu. Jos 

uždavinys – užtikrinti akademinio personalo bei studentų poreikius atitinkančios informacijos 

prienamumą prie pasaulyje žinomų informacijos išteklių, nuolat ieškoti naujų galimybių teikti 

kokybiškas paslaugas savo vartotojams, plečiant bibliotekos funkcijas bei taikant naujausias 

technologijas. 

Kolegijos biblioteka informacijos išteklius kaupia spausdinta ir elektronine formomis. 

Lėšas, skirtas bibliotekos fondų komplektavimui, stengiamasi paskirstyti racionaliai, siekiant 

suteikti vartotojams kuo daugiau paslaugų.  

2013 m. lėšos, tenkančios 1 studento studijų procesui aprūpinti reikalinga literatūra, 

sudarė vidutiniškai 49,95 Lt. Ataskaitiniu lasikotarpiu biblioteka įsigijo knygų daugiau nei už  

234,2 tūkst. Lt, iš jų per 52,8 tūkst. Lt sudaro ES SF remiamų projektų, kuriuos vykdė ATF, EKF 

ir PDF, lėšos. Bibliotekos fondo vertė – 3895,2 tūkst. Lt. 

Kolegijos biblioteka tęsia elektroninių knygų kolekcijos eBooks on EBSCOhost 

prenumeratą. 2013 m. buvo suteikta prieiga prie daugiau nei 118,9 tūkst. pavadinimų e-knygų 

šioje ir per 2,4 tūkst. e-knygų kitose prenumeruojamose duomenų bazėse. Vartotojai galėjo 

naudotis daugiau nei 121,37 tūkst. pavadinimų leidinių. 

2012 m. pabaigoje buvo skirtos lėšos lietuviškų e-knygų prenumeratai 2013 metams – per 

27,38 tūkst. Lt,  vartotojai turėjo prieigą prie VGTU, MRU, KTU ir VDU e-knygų kolekcijų – iš 

viso 914 pavadinimų leidinių. 2013 m. pabaigoje buvo skirta 12,5 tūkst. Lt e-knygų prenumeratai 

2014 metams, užsakyta  441 pavadinimas  KTU, VDU, VGTU e-knygų, o MRU e-knygomis 

galima naudotis per atvirąją prieigą.  Ataskaitiniu laikotarpiu vien prie VGTU e-knygų vartotojai 

jungėsi per 10,5 tūkst. kartų, skaitytos 143 pavadinimų knygos. 

Periodinių leidinių prenumeratai biblioteka skyrė per 112 tūkst. Lt ir 2013 metams užsakė 

164 pavadinimų laikraščius bei žurnalus, iš jų 65 pavadinimai  lietuvių kalba ir 64 pavadinimai 

užsienio kalbomis. Kaip ir ankstesniais metais, buvo pratęsta techninių žurnalų užsienio 

kalbomis nuoma iš Lietuvos technikos bibliotekos. 

Bibliotekos vartotojai turėjo prieigą prie e-žurnalų prenumeruojamose duomenų bazėse. 

Ataskaitiniu laikotarpiu buvo galima prisijungti prie  51,8 tūkst. pavadinimų e-žurnalų, 16,5 

tūkst. iš jų – visateksčiai dokumentai. Šis skaičius nuolat kinta, bazes papildant naujais leidiniais. 

Džiugina puikūs DB panaudos rezultatai: 2013 m. prie prenumeruojamų DB buvo 

prisijungta per 17 tūkst. kartų, paieškos atliktos daugiau nei 295 tūkst. dokumentų, o visateksčių 

dokumentų, kuriais naudojosi vartotojai, skaičius perkopė 31 tūkst. 

 

  

Iš viso: 

EBSCO Publishing Emerald Management 

e-Journals Collection 

Taylor & Francis 

Session/prisijungimai 17009 11631 3694 1684 

Searches/paieškos 295222 289307 4231 1684 

Total Full Text/visa-

teksčiai dokumentai 

31115 27180 2319 1616 

 

Vilniaus kolegija yra Lietuvos akademinių bibliotekų informacinės infrastruktūros 

mokslui ir studijoms palaikymo ir plėtros (LABIIMSPP) konsorciumo, Lietuvos kolegijų 

bibliotekų (LKBA) bei Lietuvos mokslinių bibliotekų (LMBA) asociacijų narė, dalyvauja šių 

organizacijų veikloje.  

2013 m. tęsėsi LMBA laimėto ES SF projekto „eMoDB.LT2: Elektroninių mokslo 

duomenų bazių atvėrimas Lietuvai“ antrasis etapas (2012-2015). Projekto biudžetas siekia per 

29,3 mln. Lt. Kolegija, būdama šios organizacijos nare, turi galimybę naudotis šiomis duomenų 

bazėmis: eBooks on EBSCOhost (prenumeruoja savo lėšomis), EBSCO Publishing (eIFL.net 10 

DB paketas), Emerald Management eJournals Collection, Taylor & Francis, Grove Art Online, 



Grove Music Online bei Reference Library (anksčiau – Oxford Reference Online), turi teisę 

testuoti visas leidėjų Asociacijai siūlomas duomenų bazes. Vartotojams taip pat siūlomas 

bibliografinės informacijos tvarkymo įrankis Refworks.  

2013 m. atnaujinta bibliotekinė informacinė sistema (BIS) Aleph 500, įdiegta 21-oji 

versija, darbuotojams buvo surengti mokymai dirbti su naująja programa. Ataskaitiniu 

laikotarpiu kolegijos bibliotekos e-katalogas pasipildė 1015 originalių bibliografinių įrašų, 

sutvarkyta per 11 tūkst. fiz. vnt. įvairių leidinių. Iš viso e-kataloge  dabar yra per 13,7 tūkst. 

bibliografinių įrašų ir sutvarkyta  per 109,4 tūkst. fiz. vnt. įvairių dokumentų, o tai sudaro 

42,55%  viso bibliotekos fondo. 

Toliau skatinamas tarptautiškumas – bibliotekos darbuotoja lankėsi Personalo mokymų 

savaitėje (viena tikslinių grupių buvo skirta bibliotekininkams), kuri vyko  2013 m. lapkričio 

mėn. Kopenhagos metropoliteno universitetiniame koledže. 

2013 m., susijungus Dizaino ir technologijų bei Menų fakultetams į naują Menų ir 

kūrybinių technologijų fakultetą, buvo sujungtos ir šių fakultetų bibliotekos. Šio struktūrinio 

pokyčio pasekmė – biblioteka neteko 1 etato. 

Pagrindiniai bibliotekos veiklos rodikliai pateikti šioje lentelėje: 

 

  

2003 

 

2004 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

Bibliotekos fondas 

(fiz. vnt.) 

225010 288986 292041 294612  299672 311068 295214 274448 287776 270401 257212 

Gauta per metus 

(fiz. vnt.) 

10 129 15 265  12 363  10 675  10 284 11 781 5 134 6303 13328 6072 4138 

Periodinių leidinių 

prenumerata (pav.) 

- 197 198 188 205 241 228 167 171 163 164 

Gauta parama 

(tūkst. Lt) 

5,6 14,6 7,7 8,8 27,9 63,5 35,7 156,89 46,55 73,93 13,37 

Registruotų 

skaitytojų skaičius 

11 027 11 752 11 774  12 725 12 666 13 052 12 036 11892 11070 10875 10737 

Apsilankymų 

skaičius 

418715 833383 441298 444329 437071 400935 352417 391710 325389 316549 273868 

Dokumentų išduotis 

(fiz. vnt) 

467757 551571 542822 552549 691941 525664 454819 458702 373332 309980 327179 

Skaityklų darbo 

vietų skaičius 

277 358 350 370 370 327 328 311 341 339 286 

Interneto skaityklų 

darbo vietų skaičius 

44 54 58 75 72 89 85 74 88 87 86 

Kompiuterizuotos 

darbo vietos 

personalui 

12 16 16 18 27 27 27 27 28 26 26 

Darbuotojų skaičius 

(etatai) 

21 24 25 27 28 28 28 28 28 28 27 

Bibliografinių įrašų 

skaičius e-kataloge 

(pav.) 

130 1710 1675 1478 1675 1417 2812 1110 1001 949 1015 
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